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 :میاشتې تفصیيل راپور(فربوري) د

جلب جذب  ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت (فربوري )د  كال (2020د تېرو مياشتو په څېر د روان )
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 وسائل

 مالحظات
 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
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 مسؤليت

 غزنی

    2/2/2020  قدم خیل اندړ محمدکبیر محمد رحیم 1

   کالشینکوف1 //  نظروال اندړ محمدزی قدرت الله 2

    //  نظروال اندړ محمدزی عبدالصمد 3

    //  احمد اندړ محمدظاهر محمداصف 4

    //  چهاردیوال اندړ عبدالباقی لعل محمد 5

الدینغالم محی  نجیب الله 6     2/3/2020  شیری اندړ 

 19/2/2020   اندړ عبدالباقی محمد 7

کالشینکوف  1

نارنجک او 

 چانټه

  

    //  هوښیار مقر محمدیار ضیاءالحق 8

    //  اخندخیل مقر فیض محمد بخت الله 9

    //  سیدوخیل مقر عبدالوهاب سیدالله 10

    //  اخندخیل مقر فضل محمد رسدارمحمد 11

اللهنقیب  12     //  سلامنځی مقر اسدالله 

    //  شموخیل مقر عبدالواهاب صدیق الله 13

    2/2/2020  اخندخیل مقر نقیب الله نظیف الله 14

    //  کوالخیل مقر محمداسامعیل محمد نظر 15

    //  خوماری مقر سیدعیسی حرضت موسی 16

    // اربکی استی مقر عبدالخالق سیدحکیم 17

    // پولیس چوریان مقر محمدرحیم محمدیاسین 18

    // پولیس خوماری مقر محمدنبی محمدحیدر 19

    // اردو شحکه مقر اسامعیل خان قدرت الله 20

    // اربکی سلیامنځی مقر نیک محمد شیراحمد 21



    // اربکی باربی قلعه مقر عبدالکریم عبدالقدیم 22

    // اردو عالخیل مقر سیف الدین بسم الله 23

    // اردو شحکه مقر محمدخان حبیب الرحمن 24

    // سنګوری میناخیل مقر سیدعلیم سیدعلی 25

    // سنګوری ماڼک مقر محمدرفیق محمدشفیق 26

    // اربکی ماڼک مقر محمداکرب محمدحیدر 27

    // اردو جم جمه مقر انورجان محب الله 28

    13/2/2020 اربکی کچان ګیالن خالقداد شاه محمد 29

    // پولیس ازاد ګیالن صفت محمد حمیدالله 30

    // پولیس بختیار ګیالن حاجی عبدالله عبدالحکیم 31

 اردو  ګیالن دادمحمد محمدانور 32
کالشینکوف  1 //

 او چانټه
  

 کندهار

    13/2/2020  ښارک نیش عبدالرازق محمدصادق 33

    //  ترکمن نیش عبدالستار عبدالخالق 34

    //  خوړګی نیش محمدعظیم رحیم الله 35

    //  ترکمن نیش دوست محمد رنګین 36

    //  خردوزی نیش سعدالله شفیع الله 37

  خونن نیش روزی خان جمعه ګل 38
// 

 کالشینکوف 1
فیلډر 

 موټر
 

    //   خاکریز حبیب الله نورعلی 39

 هرات

 حبیب الله نجیب الله 40
کشک 

 کهنه
    24/2/2020 اربکی پشت کالغ

 زیب الله عبدالله 41
کشک 

 کهنه
 اربکی لری رسخ

// 
   

 ګل محمد انار 42
کشک 

 کهنه
 اربکی لری رسخ

// 
   

    19/2/2020 اربکی ادرسکن ادرسکن شاه دولت بابدین 43

    // اربکی ادرسکن ادرسکن کامران امامدین 44

    // اربکی ادرسکن ادرسکن شاه محمد عیدی ګل 45

    // اربکی یک طوط سګیرباط  محمد ایوب صفی الله 46

 فاریاب

    13/2/2020  زیارتګاه قیصار الله قل نرص الدین 47

    //  ګوهی قیصار عبدالخالق محمدایوب 48

    //  ګوهی قیصار دادمحمد درمحمد 49

    //  ګوهی قیصار محمدرشیف عبدالحمید 50

    //  نودری قیصار ملنګ دراباب نارص 51

    //  نودری قیصار ماما جمعه خلیل 52

    24/2/2020  صوفی قلعه قیصار حبیب الله عبداملنان 53

    //  غوره قیصار اولیاقل امر الدین 54

    //  غوره قیصار اولیاقل امام الدین 55

 قیصار جلیل فضل احمد 56
جوی 

 زمندی
 

// 
   

    //  مال عارفی لوالش طالب فقیراحمد 57



 لوالش باباسید سید حسین 58
چشمه 

 سنګین
 

// 
   

ءالحقضیا 59     //  خم الش لوالش مالسید غالم 

    //  تخثیبه بندر حیات الله محب الله 60

    //  برغرک بندر محمد عثامن نجمدین 61

    //  کرچ بندر محمدخان اکرام 62

    //  قلعه بندر رحیم الله غیب الله 63

 جوزجان

    22/2/2020  مخل درزاب روزی نقیب الله 64

    //  بتو درزاب خان محمد عبدالله 65

    //  اوالد درزاب جمیل بایی نقیب الله 66

    //  مخل درزاب مکرم نرصت الله 67

    //  بتو درزاب عبدالرحمن خان محمد 68

    //  بتو درزاب محمد رحیم بسم الله 69

    //  بتو درزاب بیګلی احمد 70

    13/2/2020  بیرسینه درزاب نعمت الله تاج محمد 71

    //  رسدره درزاب اولیاقل حمیدالله 72

    //  رسدره درزاب جلیل نورمحمد 73

    //  رسدره درزاب زین الدین یاسین 74

    //  رسدره درزاب غیب الله صاحب الدین 75

    //  الک رباط خانقاه الله شکر عزیزالله 76

    //  جزه آقچه محمد عمر محمد چاری 77

    //  قوینلی منګجک عبدالله عبدالشکور 78

    //  خان تپه قرقین تردی قلچ محمد نبی 79

    //  کوک قرقین رحمن نظر چاري 80

 علی محمد خان اغه 81
خواجه 

 دوکوه
  مجیدقودق

// 
   

    //  فتح اباد مردیان صاحب نظر فدا محمد 82

 غور

    22/2/2020  قلعه ګوهر چهارسده امر الله حبیب الله 83

غوث غالم 84     //  دهی حاجی چهارسده رمضان 

    //  قلعه ګوهر چهارسده اسمعیل ذبیح الله 85

    //  شنګ زرد چهارسده محی الدین جیالنی 86

    //  فالخور چهارسده احمد محمود 87

    //  بادغل چهارسده زبیر محمد 88

    //  بادغل چهارسده عبدالرحیم عبداملنان 89

    //  بادغل چهارسده محمود ګدای 90

    //  قلعه ګوهر چهارسده عبدالخیر عبدالجلیل 91

 بادغیس

    13/2/2020  نیایک جوند بصیراحمد نصیراحمد 92

 قادس فتح الله سعدالله 93
قادس 

 خوردک
 

// 
   

    //  زاده حکیم قادس مال عبدالله محمد ابراهیم 94

 قادس فتح الله کلیم الله 95
قادس 

 خوردک
 

// 
   



 قادس عبدالحمید مصطفی 96
قادس 

 خوردک
 

// 
   

 قادس جامل الدین قیام الدین 97
قادس 

 خوردک
 

// 
   

 قادس عبدالحمید جاوید 98
قادس 

 خوردک
 24/2/2020    

 قادس حیدر خدایداد 99
قادس 

 خورک
 

// 
   

    //  نیایک جوند مال نظیر عیدګل 100

    //  کلچن قادس مال جمعه ګل اقاګل 101

 قادس عبدالقادر محمد رسول 102
قادس 

 خوردک
 

// 
   

    //  جان دوست قادس محمد صاحب خان 103

    //  قرچقه قادس محمد عسی موسی  خان 104

    //  ګلوجه زدر ابکمری سلطان عبدالعزیز 105

    //  ګلوجه زدر ابکمری سلطان عبدالحلیم 106

    //  الله بای جوند عبدالرحمن عبدالجلیل 107

    //  پتسن جوند عبدالله احمد خان 108

    //  زادنرص جوند اعزم شاه عبدالغفور 109

    //  چګنه مقر محمد عمر صالح محمد 110

    //  چګنه مقر فیض محمد حیات الله 111

    //  چګنه مقر محمد علی محمد عارف 112

    //  سندیوان مقر محمد شاه محمد عیسی 113

    //  خواحیدا مقر عبدالرحمن غبدالغنی 114

جاللسید  115     //  جهاندوشت مقر سید کامل 

    //  جهاندوشت قادس بازمحمد محمد شاه 116

 بغالن

۱۴۴۱/۶/۸ اردو باالدوری پلخمری عبدالحمید عبدالحکیم 1     

 پلخمری دالور محمد رحیم 2
بربهای 

 شینواری
۱۴۴۱/۵/۲۵ پولیس     

 پلخمری رشیف محمد نذیر 3
خامری 

 خیل
۱۴۴۱/۵/۲۵ اردو     

 پلخمری عجب خان زرغونمحمد  4
کهنه 

 مسجد
۱۴۴۱/۵/۸ پولیس     

۱۴۴۱/۵/۲۷ اردو وزیرآباد پلخمری مال هوتک امام الدین 5     

۱۴۴۱/۵/۲۸ پولیس غروشاخ پلخمری محمدحسین اجمل 6     

۱۴۴۱/۶/۱۱ اربکی غروشاخ پلخمری ګل محمد هیبت الله 7     

۱۴۴۱/۵/۳۰ اردو جبار پلخمری عبداملنان زمری 8     

۱۴۴۱/۵/۱۹ پولیس عرب تپه پلخمری حبیب الله امین الله 9     

 پلخمری عبدالرحیم عبداملتین 10
ناحیه سه 

 پلخمری
۱۴۴۱/۵/۹ اردو     

 پلخمری شیرمحمد منان 11
جوینو 

 احمدزی
۱۴۴۱/۶/۱ پولیس     

 پلخمری عبدالواحد سیف الله 12
حسین 

 خیل
۱۴۴۱/۶/۱۶ پولیس     

۱۴۴۱/۶/۱۰ پولیس وزیرآباد پلخمری عبدالخالق عبدالنارص 13     

۱۴۴۱/۶/۱ اردو وارچی خوست عبدالطیف عبدالحمید 14     

۱۴۴۱/۶/۱ اردو مزار کلو خوست محمدنعیم روح الله 15     



۱۴۴۱/۶/۳ اربکی چپه برکه تاج محمد حبیب الله 16     

۱۴۴۱/۶/۳ اربکی چپه برکه عبدالخیر محب الله 17     

۱۴۴۱/۶/۵ اربکی بچهحافظ  نهرین حاجی سخی عبدالنارص 18     

۱۴۴۱/۶/۵ اربکی حافظ بچه نهرین محمدهاشم غالم رسور 19     

۱۴۴۱/۶/۵ اربکی بزدره نهرین مهربان شاه محمدالله 20     

۱۴۴۱/۶/۵ اربکی حافظ بچه نهرین خلیفه جمعه محمد رحمن 21     

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی حافظ بچه نهرین نارص خان جمشید 22     

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی حافظ بچه نهرین عبدالستار عبدالفتاح 23     

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی زرد آسامن نهرین غالم جیالنی غالم صدیق 24     

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی جملی برکه عسکربای طوی حیا 25     

۱۴۴۱/۶/۹ اردو ګاوی نهرین امیرخان محمدظریف 26     

۱۴۴۱/۶/۹ پولیس رسک سیاد نهرین عبدالحمید قدرت الله 27     

۱۴۴۱/۶/۹ اردو رسک سیاد نهرین علیامام  خدایداد 28     

۱۴۴۱/۶/۱۱ اربکی ساکه نهرین عبدالقدوس عبدالصبور 29     

۱۴۴۱/۶/۱۱ اربکی ساکه نهرین رحیم شاه رسدار آغا 30     

۱۴۴۱/۶/۱۱ پولیس ساکه نهرین عبداملحمد وزیر احمد 31     

۱۴۴۱/۶/۱۱ اربکی ساکه نهرین محمدرسور غالم حیدر 32     

۱۴۴۱/۶/۱۱ پولیس رسک سیاد نهرین عبدالحمید نورآغا 33     

۱۴۴۱/۶/۱۵ اربکی ساکه نهرین عاشور محمد شیرین آغا 34     

۱۴۴۱/۶/۱۵ اردو لکن خیل نهرین غالم بنا محمدیوسف 35     

۱۴۴۱/۶/۱۵ اربکی ده مرده نهرین ضتی بیک عطاولحق 36     

۱۴۴۱/۶/۱۵ اردو نیازافغان نهرین پاینده محمد محمد یونس 37     

۱۴۴۱/۶/۱۵ اردو لکن خیل نهرین جمعه ګل محمداکرب 38     

۱۴۴۱/۶/۴ اردو جرد ګذرګاه نور حاجی مقیم محمد سلیم 39     

۱۴۴۱/۶/۴ اردو جرد ګذرګاه نور خدای نظر عبدالله 40     

۱۴۴۱/۶/۴ اردو جرد ګذرګاه نور یارخان سیف الله 41     

۱۴۴۱/۶/۷ اردو جرد ګذرګاه نور عیدمحمد جان محمد 42     

۱۴۴۱/۶/۷ اردو جرد ګذرګاه نور ګل نظر اسالم الدین 43     

۱۴۴۱/۶/۱ اردو تره خیل بغالن مرکزی عبدالنارص عبداملتین 44     

۱۴۴۱/۶/۱ پولیس ګلمراد بغالن مرکزی معراج محمد عثامن 45     

۱۴۴۱/۶/۱ اردو شهرجدید بغالن مرکزی علی محمد بریالی 46     

مرکزیبغالن  حبیب الله محمدظاهر 47 ۱۴۴۱/۶/۱ اربکی شرتغلت      

۱۴۴۱/۶/۱ اردو شهر قدیم بغالن مرکزی مرزا محمد محمدسلیم 48     

 بغالن مرکزی عبدالدیان محمدطاهر 49
رسک 

 هشت
۱۴۴۱/۶/۱ اربکی     

۱۴۴۱/۶/۱ کارمند امنیت شهرجدید بغالن مرکزی میرپآچا سیدبهاوالدین 50     

۱۴۴۱/۶/۱ پولیس ګلمراد بغالن مرکزی موسی خان نیازمحمد 51     

۱۴۴۱/۶/۱ اربکی نوآباد بغالن مرکزی جوری قدوس 52     

    ۱۴۴۱/۶/۳ اربکی شرت غلت بغالن مرکزی محمدصادق ګل رحمن 53

۱۴۴۱/۶/۳ اربکی شهرجدید بغالن مرکزی عبدالغفار احسان الله 54     

 بغالن مرکزی شیرآغا محمد آغا 55
رسک 

 حاجی نظام
۱۴۴۱/۶/۳ ګارد     

۱۴۴۱/۶/۳ اربکی شرتغلت بغالن مرکزی ارباب ذکی نذیر 56     

۱۴۴۱/۶/۳ اردو عرب بغالن مرکزی محمد ګل نعمت الله 57     

۱۴۴۱/۶/۳ نظم عامه سید خیل بغالن مرکزی عبدالشکور نعمت الله 58     

59 
سید مجیب 

 الله
    ۱۴۴۱/۶/۶ نظم عامه شهر قدیم بغالن مرکزی سید رسول

۱۴۴۱/۶/۶ اربکی شرت غلت بغالن مرکزی رحمت الله عبدالکریم 60     



۱۴۴۱/۶/۶ اربکی کهنه قلعه بغالن مرکزی لعل محمد شفیق الله 61     

۱۴۴۱/۶/۶ اربکی منګل بغالن مرکزی خان محمد عبدالدیان 62     

۱۴۴۱/۶/۶ اربکی جرخشک بغالن مرکزی عبدالله سیف الرحمن 63     

    ۱۴۴۱/۶/۹ پولیس تره خیل بغالن مرکزی محمدظاهر حمیدالرحمن 64

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی سالنګی بغالن مرکزی غالم سخی غالم حرضت 65     

۱۴۴۱/۶/۹ اردو سیدخیل بغالن مرکزی عبدالروف عبداملحفوظ 66     

۱۴۴۱/۶/۹ اربکی ګلدره ایها بغالن مرکزی غالم غوث عبدالعظیم 67     

۱۴۴۱/۶/۹ وکیل شورا تاجک بغالن مرکزی حاجی محمد شاه محمد رحیم 68     

۱۴۴۱/۶/۹ اردو شهر جدید بغالن مرکزی میرافغان محمد بشیر 69     

 بغالن مرکزی محمدغنی عبدالله 70
رسک 

 رشکت
۱۴۴۱/۶/۹ اردو     

۱۴۴۱/۶/۹ پولیس ګلدریان بغالن مرکزی خان سید عبدالستار 71     

۱۴۴۱/۶/۹ اردو شهرجدید بغالن مرکزی محمد ګل زین الله 72     

۱۴۴۱/۶/۱۱ اردو لقیان بغالن مرکزی محمدلعل  نوروز 73     
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 غالم عباس حرضت 104
دهنه 

 غوری
۱۴۴۱/۶/۱۵ پولیس جنګ اغلی     

 ابراهمی عبدلعلیم 105
دهنه 

 غوری
۱۴۴۱/۶/۱۶ ارو خواجه پاک     

 عثامن عبداملنان 106
دهنه 

 غوری
۱۴۴۱/۶/۱۶ پولیس خواجه پاک     

 نوروز علی علی 107
دهنه 

 غوری
۱۴۴۱/۶/۱۶ پولیس جنګ آغلی     

 ابراهیم عبدالله 108
دهنه 

 غوری
۱۴۴۱/۶/۱۵ پولیس دره توران     

 پیوند ګالب 109
دهنه 
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 احمد خان متین 115
دهنه 

 غوری
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 کندز
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 باال
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 امام صاحب عبدذالحکیم تاج محمد 202
اسام عیل 

 قشالق
     پولیس

     اردو کلباد امام صاحب تاش مراد تاج محمد 203
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     اربکی آب فروش امام صاحب پشی خال الدین 212

     پولیس هیچکلی امام صاحب تاج محمد نور محمد 213

 بدخشان

    = اردو مشدور کوهستان سلیامن ضمیر 214

    // // دوشاخ // عبد الولی ضیاء 215

    // // خشب ده // عبد الودود عبدالواسع 216

    // // // // // محب الله 217

    = اردو سوسکان تیشکان خان علی شاه ولی 218



    = اربکی اوالر بهارک عاشور محمد فیضل االحمد 219

    = اربکی خنکان تیشکان حیدر بیک نظربیک 220

    = اردو چکبدل ارگو رسفراز عبد الحفیظ 221

    // // // // عبد الروف نجیب الله 222

     مسولیترتبه/  قریه ولسوالی ولد نام 223

    = اربکی دوآبی تگاب کشم سفر محمد عبدالقدوس 224

    = اردو ملگانی تیشکان عبدالصمد گلب الدین 225

    // // نوآباد ارغنجخواه نظرمحمد آغا محمد 226

    = پولیس شیب دره ارگو محمد معصوم نور الحق 227

    2020/2  کجی خم یفتل باال محمد انور محمد حسین 228

    //  ده باال // علی محمد عتیق الله 229

    //  خمبیل // امر الدین جامل الدین 230

    //  فراجیل // احمد خان عبدالکریم 231

    //  ارت // محمد عیسی محمد انور 232

     رتبه/ مسولیت قریه ولسوالی ولد نام 233

    2020/2  دوآبه // وزیر محمد هدایت الله 234

    //  // // نذیر محمد نجیب الله 235

    //  ارت // زبیر محمد روزی محمد 236

    //  کارگی دره // محمد شعبان نور الله 237

    //  نغزدره // عبدالقدوس محمد سعید 238

    //  // // عبدالرحامن نرص الله 239

    = اربکی ده میری تیشکان صوفی عبدل عبداللطیف 240

    = ظابط تولی اردو کشو // عبدالجبار عبدالرحامن 241

    // کامندو // // غالم حسین محمد زملی 242

     رتبه/ مسولیت قریه ولسوالی ولد نام 243

 = اربکی کشلر راغستان امان الله عین الدین 244
يک ميل 

 کالشنکوف
  

    // // غرم // عبدالله امان الله 245

    // // کشلر // محمد امان امام علی 246

    // // غرم // محمد اسلم مداخل 247

    // // // // حرضت اللهاسد  248

    // // داخک // عبدالقدیم محمد یتیم 249

    // // غرم // درویش محمد عظیم 250

    = // خم شاهان // عبدالرحیم محمد حسین 251

     رتبه/مسولیت قریه ولسوالی ولد نام 252

    = اربکی مجنگ // امام علی محمد ولی 253

    = // کاهلر // محمد اسحاق الطاف الرحامن 254

 بید ندر // عبدالله وحید الرحامن 255
مدیر ثبت احوال 

 نفوس
=    

    2020/2 عسکر اردو غچان // محمد قیوم حسیب الله 256

    // اربکی واخل // محمد طاهر محمد آصف 257

    // // // // سیف الله نجیب الله 258

 ارگو صادیق نورالدین 259
نوآباد شیب 

 دره ارگو
    = اردو

    = عسکر اردو ملگانی تیشکان قربان علی نصیر احمد 260

    2020/2 اردو غالدره ارغنجخواه عصمت الله سعاد ت الله 261

    // // پائن خمبال // محممد ضیاء عبداملنان 262

    // // غالدره // عبدالعلیم عبدالحمید 263



    // کمندو نوآباد // محمد عابد محمد عارف 264

    // اردو پائنعالدره  // عبدالعلیم سید ولی 265

    // // غالدره // خاکسار قدرت الله 266

    // // // // خاکسار امرالدین 267

    // // // // قلندر سکندر 268

    // // خم باال // سنگ محمد گالب الدین 269

    // // غالدره // یادگار بخش الله 270

    // // حوران شهر // محمد نعیم محمد نادر 271

    // // غال دره // اللهفیض  محمد شاکر 272

    // // مرغک // صفر محمد خال محمد 273

    // // تگابک // عزیز الله نرص الله 274

    // // حوران شهر // زین الدین گالب الدین 275

    // // // // نظرمحمد محمد امیر 276

    // کمندو تگابک // نوروز محمد عوض محمد 277

    // اردو // // نوروز محمد روزی محمد 278

    // // نوآباد // جالل الدین نظام الدین 279

    // // غالدره ارغنجخواه نرصالله محمد رحیم 280

    // // پائن خمبال // مالمحمد نوراحمد 281

    // // غالدره // // راز محمد 282

    // اردو نوآباد ارغنجخواه بخش الله محمد اعظم 283

    // کمندو غالدره // محمد آغا محمد 284

    // اردو // // محمد طاهر نقیب الله 285

    // // // // عصمت الله احمد الله 286

    // // // // عبدالحمید امان الدین 287

    // اربکی مرغک // محمد عثامن موالداد 288

    // اردو غالدر // سکندر محمد نصیر 289

    // // حوران شهر // عبدالستار عیدی محمد 290
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